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OFERTA PRACY 
 

 
Atrium 21 Sp. z o.o. lider warszawskiego rynku zarządców nieruchomościami oferuje 

pracę i prowadzi bieżący nabór na następujące stanowiska: 

 
Stanowisko – Grafik / webdesigner: 

Poszukujemy kandydata zajmującego się obsługą graficzną i webdesignerską podmiotów 
z naszej grupy kapitałowej. Chętnie podejmiemy współpracę z osobą o pozytywnym 
usposobieniu, kreatywną, lubiącą niebanalne rozwiązania, z dobrym gustem i smakiem. 
Jeśli lubisz bawić się grafiką i tworzyć strony www, a powyższy opis pasuje do Ciebie, 
dołącz do nas! 
 
Obowiązki: 
- opracowywanie identyfikacji zewnętrznej firm, w tym m.in. logotypów, wzorów wizytówek, papieru 
firmowego, itp. 
- przygotowywanie projektów graficznych m.in.: wizytówek, ulotek, folderów, szyldów, reklam 
prasowych i internetowych 
- wykonywanie zdjęć wraz z ich późniejszą obróbką 
- przygotowywanie plików do druku cyfrowego i offsetowego 
- tworzenie i aktualizowanie stron internetowych 
- wspieranie działań pozycjonujących strony internetowe 
 
Wymagania: 
- znajomość Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign 
- biegła znajomość HTML/CSS 
- znajomość Wordpressa 
- podstawowa znajomość zagadnień DTP 
- biegła znajomość internetu (zasady pozycjonowania, promowania i sprzedaży) 
- miłe usposobienie i umiejętność cierpliwego słuchania 
- kreatywność i  innowacyjność w podejmowanych działaniach 
- umiejętność pracy pod presją czasu 
 
W zamian oferujemy: 
- atrakcyjne wynagrodzenie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub umowy zlecenie) 
- bezpłatne lekcje języka angielskiego 
- bezpłatną opiekę medyczną w Przychodni Damiana, po 3 miesięcznym okresie próbnym 
- możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się grupie firm 
- pracę w profesjonalnym zespole 
 
CV wraz z informacją na temat oczekiwanego wynagrodzenia netto, listem motywacyjnym 
i próbką swoich projektów prosimy przesyłać na e-mail: grafik@atrium21.pl 

Do przesłanych ofert prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. 
U. nr 133 poz. 883 z późn.zm.).”.  


